
  
  
  
  
  
  
  
  


 

  
  

 
 

 
  
  

 
 

 
 



 
 

٢ 

 
 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد

 فيهـــا ُ مجعـــت، زلـــة الـــسنة يف التـــرشيع اإلســـالميبيـــان منه رســـالة يف فهـــذ
اخلــاص هبــذا املوضــوع  شــتات كــالم العالمــة حممــد نــارص الــدين األلبــاين

ُمـن مجيـع مـا وقفـت عليـه مـن تراثـه املطبـوع واملـسموع، مـع ترتيـب مــسائله 
 .وتبويبها ليسهل عىل القارئ الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها

ُ وقـد ضــممت هـذه الر ْ َ َّســالة إىل عمــيل املوسـوعي الــذي مـن اهللا بــه عــيل َ َّ
ً، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل موســوعة العالمــة األلبــاين قــسم العقيــدة ُ

عــــــىل وجــــــه تناوهلـــــا للبــــــاحثني وطــــــالب العلــــــم املعتنـــــني هبــــــذا املوضــــــوع 
 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد

 وكتب
 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د

 يمنيف صنعاء ال
 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه

  



 
 

٣ 

 
 

 عـىل – أن الـسنة النبويـة ،إن من املتفـق عليـه بـني املـسلمني األولـني كافـة
الــرشع  يف  هــي املرجــع الثــاين واألخــري–صــاحبها أفــضل الــصالة والــسالم 

 أو أحكــــام –أمــــور غيبيــــة اعتقاديــــة كــــل نــــواحي احليــــاة مــــن  يف ،اإلســــالمي
يشء مــــن ذلــــك  يف  أو تربويــــة وأنــــه ال جيــــوز خمالفتهــــا، أو سياســــية،عمليــــة

 "آخـــر  يف  كـــام قـــال اإلمـــام الـــشافعي رمحـــه اهللا،لـــرأي أو اجتهـــاد أو قيـــاس
ـــــاس واخلـــــرب موجـــــود " :"الرســـــالة   ومثلـــــه مـــــا اشـــــتهر عنـــــد ،" ال حيـــــل القي

ـــأخرين مـــن علـــامء األصـــول   ال اجتهـــاد"،"رد األثـــر بطـــل النظـــر  إذا و":املت
 . والسنة املطهرة،ذلك الكتاب الكريم يف  ومستندهم"مورد النص يف 

ـــزىء بـــذكر بعـــضها،ةأمـــا الكتـــاب ففيـــه آيـــات كثـــري هـــذه املقدمـــة  يف  أجت
 .﴾فإن الذكرى تنفع املؤمنني ﴿عىل سبيل الذكرى

﴿:  قال تعـاىل-١  


﴾)٣٦: األحزاب(. 
﴿:  وقـال عـز وجـل-٢  

﴾ )١: احلجرات(. 



 
 

٤ 
هللا ال حيــــــب قــــــل أطيعــــــوا اهللا والرســــــول فــــــإن تولــــــوا فــــــإن ا﴿ : وقــــــال-٣

 .)٣٢:آل عمران(﴾الكافرين
﴿ : وقال عز مـن قائـل-٤

﴾) ٨٠:النساء(. 
يأهيا الـذين آمنـوا أطيعـوا اهللا وأطيعـوا الرسـول وأوىل األمـر ﴿ : وقال-٥ 

يشء فــردوه إىل اهللا والرســول إن كنــتم تؤمنــون بـــاهللا  يف مــنكم فــإن تنــازعتم
 .)٥٩:النساء(﴾ًواليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال

وأطيعوا اهللا ورسـوله وال تنـازعوا فتفـشلوا وتـذهب رحيكـم ﴿ : وقال-٦
 .)٤٦: األنفال(﴾واصربوا إن اهللا مع الصابرين

تــــــوليتم  فــــــإن ،وأطيعــــــوا اهللا وأطيعــــــوا الرســــــول واحــــــذروا﴿:  وقــــــال-٧
 .)٩٢: املائدة(﴾فاعملوا أنام عىل رسولنا البالغ املبني

 قــد ،ًال جتعلــوا دعــاء الرســول بيــنكم كــدعاء بعــضكم بعــضا﴿ : وقــال-٨
 فليحــذر الــذين خيــالفون عــن أمــره أن ،ًيعلــم اهللا الــذين يتــسللون مــنكم لــواذا
 .)٦٣: النور(﴾تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

آمنــــوا اســــتجيبوا هللا وللرســــول إذا دعــــاكم ملــــا يأهيــــا الــــذين ﴿ : وقــــال-٩
: األنفال(﴾ني املـرء وقلبـه وأنـه إليـه حتـرشونموا أن اهللا حيول بـل واع،حيييكم

٢٤(. 



 
 

٥ 
ومـــن يطـــع اهللا ورســـوله يدخلـــه جنـــات جتـــري مـــن حتتهـــا ﴿:  وقـــال-١٠

ومـــن يعــص اهللا ورســـوله ويتعـــد .العظــيم األهنــار خالـــدين فيهــا وذلـــك الفـــوز
 .)١٤-١٣النساء(﴾ًخالدا فيها وله عذاب مهنيًحدوده يدخله نارا 

ك ومــا ﴿ : وقــال-١١ ــ ــزل إلي أمل تــر إىل الــذين يزعمــون أهنــم آمنــوا بــام أن
ــزل مــن قبلــك يريــدون أن يتحــاكموا إىل الطــاغوت وقــد أمــروا أن يكفــروا  أن

ـــشيطان أن يـــضلهم ضـــالال بعيـــدا،بـــه ً ويريـــد ال تعـــالوا إىل مـــا   وإذا قيـــل هلـــم.ً
ك صــدوداأنــزل اهللا وإىل الر ــساء(﴾ًســول رأيــت املنــافقني يــصدون عنــ -٦٠:الن

٦١(. 
إنــام كـان قـول املــؤمنني إذا دعـوا إىل اهللا ورســوله ﴿ : وقـال سـبحانه-١٢

لــيحكم بيــنهم أن يقولـــوا ســمعنا وأطعنـــا وأولئــك هــم املفلحـــون ومــن يطـــع 
 .)٥٢:النور(﴾اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائزون

 واتقـوا ،كم الرسـول فخـذوه ومـا هنـاكم عنـه فـانتهواومـا آتـا﴿:  وقال-١٣
 .)٧: احلشر(﴾اهللا إن اهللا شديد العقاب

رســول اهللا أســوة حــسنة ملــن كــان  يف لقــد كــان لكــم﴿ : وقــال تعــاىل-١٤
 .)٢١:األحزاب(﴾ًيرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثريا

 ومـا ينطـق . ما ضـل صـاحبكم ومـا غـوى.والنجم إذا هوى﴿ : وقال-١٥
 .)٤-١:النجم(﴾ إن هو إال وحي يوحى.ن اهلوىع

ـــزل ﴿:  وقـــال تبـــارك وتعـــاىل-١٦ وأنزلنـــا إليـــك الـــذكر لتبـــني للنـــاس مـــا ن
 .)٤٤:النحل(﴾إليهم ولعلهم يتفكرون



 
 

٦ 
 .إىل غري ذلك من اآليات املباركات

   
كــــل أمتــــي  «: قــــالص عنــــه أن رســــول اهللا  عــــن أيب هريــــرة ريض اهللا-١

 مــــن أطــــاعني دخــــل : قــــال؟ ومــــن يــــأبى: قــــالوا،يــــدخلون اجلنــــة إال مــــن أبــــى
 كتـــاب –صـــحيحه " يف أخرجـــه البخـــاري   » ومـــن عـــصاين فقـــد أبـــى،اجلنـــة

 ."االعتصام 
جــاءت مالئكــة إىل النبــي «:  عــن جــابر بــن عبــد اهللا ريض اهللا عنــه قــال-٢
 ، إن العـــني نائمـــة: وقـــال بعـــضهم،ه نـــائم إنـــ: فقـــال بعـــضهم، وهـــو نـــائمص

 : فقــالوا، فــارضبوا لــه مــثال، إن لــصاحبكم هــذا مــثال: فقــالوا،والقلــب يقظــان
 فمـــن أجـــاب ،ً وبعـــث داعيـــا،ًمثلـــه كمثـــل رجـــل بنـــى دارا، وجعـــل فيـــه مأدبـــة

 ومـــن مل جيـــب الـــداعي مل يـــدخل ، وأكـــل مـــن املأدبـــة،الـــداعي دخـــل الـــدار
 إن العـني : فقـال بعـضهم، أولوهـا يفقههـا:قـالوا ف،الدار ومل يأكـل مـن املأدبـة

 فمــــن ،ص والــــداعي حممــــد ، فقــــالوا فالـــدار اجلنــــة،نائمـــة والقلــــب يقظــــان
 ، فقــد عــىص اهللاصً ومــن عــىص حممــدا ، فقــد أطــاع اهللاصًأطــاع حممــدا 

 .ً أخرجه البخاري أيضا»بني الناس)١( فرقصوحممد 
نـام مـثيل ومثـل إ« : قـالص عن أيب موسى ريض اهللا عنـه عـن النبـي -٣

 ، يـا قـوم إين رأيـت اجلـيش بعينـي:ًما بعثني اهللا به كمثل رجل أتى قوما فقال
 ، فأطاعــه طائفــة مــن قومــه فــأدجلوا، فالنجــاء النجــاء،وإين أنــا النــذير العريــان

                                                
 ].منه. [ يفرق بني املؤمنني والكافرين بتصديقه إياه وتكذيب اآلخرين لهأي )١(



 
 

٧ 
 وكـــــذبت طائفـــــة مـــــنهم فأصـــــبحوا مكـــــاهنم ،فـــــأنطلقوا عـــــىل مهلهـــــم فنجـــــوا

 أطــاعني فــاتبع مـــا  فــذلك مثــل مــن،فــصبحهم اجلــيش فــأهلكهم واجتــاحهم
 أخرجــــه .» ومثــــل مــــن عــــصاين وكــــذب بــــام جئــــت بــــه مــــن احلــــق،جئــــت بــــه

 .البخاري ومسلم
ال ألفــــني  «:ص قــــال رســــول اهللا : عــــن أيب رافــــع ريض اهللا عنــــه قــــال-٤

 ممــا أمــرت بــه أو هنيــت ،ًأحــدكم متكئــا عــىل أريكتــه، يأتيــه األمــر مــن أمــري
 رواه ." )وإال فــــال(تبعنــــاه كتــــاب اهللا ا يف  مــــا وجــــدنا، ال أدري: فيقــــول،عنــــه

أمحد وأبو داود والرتمـذي وصـححه وابـن ماجـة والطحـاوي وغـريهم بـسند 
 .صحيح
 قــــال رســــول اهللا : عــــن املقــــدام بــــن معــــدي كــــرب ريض اهللا عنــــه قــــال-٥
 أال يوشــــك رجــــل شــــبعان عــــىل ، أال إين أوتيــــت القــــرآن ومثلــــه معــــه»:ص

 وإن ،مــن حـرام فحرمــوه فــام وجـدتم فيـه ، علــيكم هبـذا القـرآن:أريكتـه يقـول
 وال كــل ، أال ال حيــل لكــم احلــامر األهــيل،مــا حــرم رســول اهللا كــام حــرم اهللا

 ومـــن ،ذي نــاب مــن الــسباع، وال لقطــة معاهـــد إال أن يــستغني عنهــا صــاحبها
ـــزل بقـــوم فعلـــيهم أن يقـــروه  .»، فـــإن مل يقـــروه، فلـــه أن يعقـــبهم بمثـــل قـــراه)١(ن

 .ه وأمحد بسند صحيحرواه أبو داود والرتمذي واحلاكم وصحح
تركــــت  «::ص قـــال رســــول اهللا : عـــن أيب هريــــرة ريض اهللا عنـــه قــــال-٦

 ولــن ، كتــاب اهللا وســنتي)مــا متــسكتم هبــام(فــيكم شــيئني لــن تــضلوا بعــدهم 

                                                
 ].منه[ يضيفوه  أي)١(



 
 

٨ 
ــى يــردا عــىل احلــوض ك مرســال   .»يتفرقــا حت ً واحلــاكم مــسندا ،ًأخرجــه مالــ

 .وصححه
 : ما تدل عليه النصوص السابقة- 

ــــث أمــــور هامــــة جــــدا يمكــــن ويف هــــذه النــــصو ًص مــــن اآليــــات واألحادي
 :إمجاهلا فيام ييل

 لـــــيس ، وأن كـــــال مــــنهام، أنــــه ال فــــرق بـــــني قــــضاء اهللا وقـــــضاء رســــوله-١
 كعـــصيان اهللا ص وأن عـــصيان الرســـول ،أن خيـــالفهام يف للمـــؤمن اخلـــرية

 . وأنه ضالل مبني،تعاىل
لتقــدم بــني  كــام ال جيــوز اص أنــه ال جيــوز التقــدم بــني يــدي الرســول -٢

 قــال اإلمــام ،ص وهــو كنايــة عــن عــدم جــواز خمالفــة ســنته ،يــدي اهللا تعــاىل
ـــــوا حتـــــى يقـــــول، ":)١/٥٨("إعـــــالم املـــــوقعني" يف ابـــــن القـــــيم  أي ال تقول

ً وال تقطعــوا أمــرا حتــى يكــون هــو ، وال تفتــوا حتــى يفتــي،وتــأمروا حتــى يــأمر
 ."الذي حيكم فيه ويميض 

 .نام هو من شأن الكافرينإ ص أن التويل عن طاعة الرسول -٣
 . مطيع هللا تعاىلص أن املطيع للرسول -٤
يشء مـــن أمـــور  يف  وجــوب الـــرد والرجــوع عنـــد التنـــازع واالخــتالف-٥

 :)١/٥٤( قال ابن القيم ،صالدين إىل اهللا وإىل الرسول 
 وأطيعـوا :يعنـي قولـه- وأعـاد الفعـل ،فـأمر تعـاىل بطاعتـه وطاعـة رسـوله"

ًطاعتـه جتــب اســتقالال مـن غــري عــرض مـا أمــر بــه عــىل ً إعالمــا بــأن -الرسـول



 
 

٩ 
 ،الكتــاب يف ً بــل إذا أمــر وجبــت طاعتــه مطلقــا ســواء كــان مــا أمــر بــه،الكتــاب

 ومل يــــأمر بطاعــــة أويل ،" أويت الكتــــاب ومثلــــه معــــه " فإنــــه ،أو مل يكــــن فيــــه
ضــمن طاعــة الرســول  يف  بــل حــذف الفعــل وجعــل طــاعتهمً،األمــر اســتقالال

ـــ"  ،ه عنـــد العلـــامء أن الـــرد إىل اهللا إنـــام هـــو الـــرد إىل كتابـــه ومـــن املتفـــق علي
 وأن ذلـك ، وإىل سـنته بعـد وفاتـه،حياتـه يف  هـو الـرد إليـه،والرد إىل الرسول
 .من رشوط اإليامن

ــــازع-٦ ــــرتك الرجــــوع إىل الــــسنة للخــــالص مــــن هــــذا ، أن الــــرىض بالتن  ب
 ،دهممجيــع جهــو يف نظــر الــرشع إلخفــاق املــسلمني يف التنــازع ســبب هــام

 .ولذهاب قوهتم وشوكتهم
 يف  ملــــا هلــــا مــــن العاقبــــة الــــسيئةص التحــــذير مــــن خمالفــــة الرســــول -٧

 .الدنيا واآلخرة
  والعـــذاب األلـــيم،الـــدنيا يف  الفتنـــةص اســـتحقاق املخـــالفني ألمـــره -٨

 .اآلخرةيف 
 وأهنــا ســبب احليــاة ، وأمــرهص وجــوب االســتجابة لــدعوة الرســول -٩
 .يا واآلخرةالدن يف  والسعادة،الطيبة
 وأن ، ســـــبب لــــدخول اجلنـــــة والفـــــوز العظـــــيمص أن طاعــــة النبـــــي -١٠

 .معصيته وجتاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب املهني
 أن مـــــن صـــــفات املنـــــافقني الـــــذين يتظـــــاهرون باإلســـــالم ويبطنـــــون -١١

 ال ، وإىل ســـــنتهصالكفـــــر أهنـــــم إذا دعـــــوا إىل أن يتحـــــاكموا إىل الرســـــول 
 .ً يصدون عنه صدودا بل،يستجيبون لذلك



 
 

١٠ 
 فـإهنم إذا دعــوا إىل التحــاكم ، وأن املـؤمنني عــىل خـالف املنــافقني-١٢

 وقــــــالوا بلــــــسان حــــــاهلم ، بــــــادروا إىل االســــــتجابة لــــــذلكصإىل الرســــــول 
 ويكونــون مــن ، وأهنــم بـذلك يــصريون مفلحــني،" ســمعنا وأطعنــا " :وقـاهلم

 .الفائزين بجنات النعيم
 كـــام جيـــب ،جيـــب علينـــا اتباعـــه فيـــه ص كـــل مـــا أمرنـــا بـــه الرســـول -١٣

 .علينا أن ننتهي عن كل ما هنانا عنه
كــل أمــور ديننــا إذا كنــا ممــن يرجــو اهللا  يف  أســوتنا وقــدوتناص أنــه -١٤

 .واليوم اآلخر
 ممـــا ال صـــلة بالـــدين واألمـــور ص وأن كـــل مـــا نطـــق بـــه رســـول اهللا -١٥

 ال يأتيــه . إليــهالغيبيــة التــي ال تعــرف بالعقــل وال بالتجربــة فهــو وحــي مــن اهللا
 .الباطل من بني يديه وال من خلفه

 . هي بيان ملا أنزل إليه من القرآنص وأن سنته -١٦
وجـــوب الطاعـــة  يف  بـــل هـــي مثلـــه، وأن القـــرآن ال يغنـــي عـــن الـــسنة-١٧

 وأن املـــستغني بـــه عنهـــا خمـــالف للرســـول عليـــه الـــصالة والـــسالم ،واالتبـــاع
 . من اآليات فهو بذلك خمالف ملا سبق،غري مطيع له

 وكــــذلك كــــل يشء ، مثــــل مـــا حــــرم اهللاص أن مـــا حــــرم رســــول اهللا -١٨
القــرآن  يف  فهـو مثــل مـا لــو جـاء،القــرآن يف  ممــا لـيسصجـاء بــه رسـول اهللا 

 .»أال إين أوتيت القرآن ومثله معه«:لعموم قوله



 
 

١١ 
ـــضالل إنـــام هـــو التمـــسك بالكتـــاب -١٩  أن العـــصمة مـــن االنحـــراف وال
ـــك حكـــم ،والـــسنة ـــق بـــني ،مـــستمر إىل يـــوم القيامـــة وأن ذل  فـــال جيـــوز التفري

 .ً تسلميا كثرياصكتاب اهللا وسنة نبيه 
  ).٣٤-٢٥ص" (احلديث حجة بنفسه"



 
 

١٢ 

 
 

 داللــة قاطعــة هـذه النــصوص املتقدمــة مــن الكتــاب والــسنة كــام أهنــا دلــت
ًعىل وجوب اتباع السنة اتباعا مطلقا  وأن مـن ،صكـل مـا جـاء بـه النبـي  يف ً

 فـــإين أريـــد أن ألفـــت ،ًمل يــرض بالتحـــاكم إليهـــا واخلـــضوع هلـــا فلـــيس مؤمنـــا
نظــــركم إىل أهنــــا تــــدل بعموماهتــــا وإطالقاهتــــا عــــىل أمــــرين آخــــرين هــــامني 

 :ًأيضا
ــح،وم القيامــة أهنــا تــشمل كــل مــن بلغتــه الــدعوة إىل يــ:األول ك رصي   وذلــ

﴿ : وقولــه،﴾ألنـذركم بــه ومــن بلـغ﴿ :قولـه تعــاىليف 
﴾ حديث يف  بقولهص وفرسه:  

 متفــق » وبعثــت إىل النــاس كافــة،وكــان النبــي يبعــث إىل قومــه خاصــة... «
ال والــــذي نفـــيس بيــــده ال يــــسمع يب رجـــل مــــن هــــذه األمــــة و «: وقولــــه،عليـــه

رواه مـسلم وابـن » هيودي وال نرصاين ثم ال يـؤمن يب إال كـان مـن أهـل النـار
 .)١٥٧(" الصحيحة"منده وغريمها 

 ال فـــرق بـــني مـــا كـــان منـــه ، أهنـــا تـــشمل كـــل أمـــر مـــن أمـــور الـــدين:والثـــاين
ًعقيـــدة علميـــة، أو حكـــام عمليـــا، أو غـــري ذلـــك  فكـــام كـــان جيـــب عـــىل كـــل ،ً

 أو مـن صـحايب آخـر صغـه مـن النبـي صحايب أن يـؤمن بـذلك كلـه حـني يبل
 فكـــام ال ،عنـــه كـــان جيـــب كـــذلك عـــىل التـــابعي حـــني يبلغـــه عـــن الـــصحايب



 
 

١٣ 
العقيــدة بحجــة  يف  إذا كــانصًجيــوز للــصحايب مــثال أن يــرد حــديث النبــي 

 فكـــذلك ال جيـــوز ملـــن ،صأنـــه خـــرب آحـــاد ســـمعه عـــن صـــحايب مثلـــه عنـــه 
 وهكـذا ينبغـي أن ،ة عنـدهبعده أن يرده باحلجة نفـسها مـادام أن املخـرب بـه ثقـ
 يف  وقـد كـان األمـر كـذلك،يستمر األمر إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليهـا

ــــذلك عــــن اإلمــــام  عهــــد التــــابعني واألئمــــة املجتهــــدين كــــام ســــيأيت الــــنص ب
 .الشافعي رمحه اهللا تعاىل

  )٣٥-٣٤ص" (احلديث حجة بنفسه"



 
 

١٤ 

 
 
 ، بنبوتــــه واختــــصه برســــالتهصً تبــــارك وتعــــاىل اصــــطفى حممــــدا ن اهللاإ

مجلـــة مـــا أمـــره بـــه أن يبينـــه  يف فـــأنزل عليـــه كتابـــه القـــرآن الكـــريم وأمـــره فيـــه
 .)٤٤: النحـل (﴾﴿ :للناس فقـال تعـاىل

ــــشتمل عــــىل  يف املــــذكوروالــــذي أراه أن هــــذا البيــــان  هــــذه اآليــــة الكريمــــة ي
 :من البيان نوعني

 بيـــان اللفـــظ ونظمـــه وهـــو تبليـــغ القـــرآن وعـــدم كتامنـــه وأداؤه إىل :األول
 وهـــــو املـــــراد بقولـــــه .صاألمـــــة كـــــام أنزلـــــه اهللا تبـــــارك وتعـــــاىل عـــــىل قلبـــــه 

 وقـد قالـت )٦٧: املائـدة (﴾﴿:تعـاىل
ومــــن حـــدثكم أن حممــــدا " :حـــديث هلـــا يف الـــسيدة عائـــشة ريض اهللا عنهــــا

 " ثــم تلــت اآليــة املــذكورة.كــتم شــيئا أمــر بتبليغــه فقــد أعظــم عــىل اهللا الفريــة
 كامتــــا صلــــو كــــان رســــول اهللا " : ويف روايــــة ملــــسلم.]أخرجــــه الــــشيخان[

﴿ :شيئا أمر بتبليغه لكتم قولـه تعـاىل


﴾)٣٧: األحزاب( " . 
و اآليـــة الـــذي حتتـــاج األمـــة إىل  بيـــان معنـــى اللفـــظ أو اجلملـــة أ:واآلخـــر

ك،بيانـه اآليـات املجملــة أو العامـة أو املطلقــة فتــأيت  يف  وأكثــر مـا يكــون ذلــ



 
 

١٥ 
 وذلـك يكـون بقولـه .السنة فتوضح املجمل وختصص العام وتقيـد املطلـق

 .بفعله وإقراره  كام يكونص
  ).٧-٦ص" (مرتلة النسة يف اإلسالم"



 
 

١٦ 

 
 

 
 مثـال صـالح )٣٨: املائـدة (﴾﴿ :قوله تعاىل

 فبينـــت ،فــإن الـــسارق فيــه مطلـــق كاليــد] لبيــان وظيفــة الـــسنة بجانــب القـــرآن[
ـــرسق  ربـــع دينـــار بقولـــه الـــسنة القوليـــة األول مـــنهام وقيدتـــه بالـــسارق الـــذي ي

 كـــام بينـــت ،)أخرجـــه الـــشيخان( »ربـــع دينـــار فـــصاعدا يف ال قطـــع إال «:ص
 أو فعـل أصـحابه وإقـراره فـإهنم كـانوا يقطعـون يـد الـسارق صاآلخر بفعلـه 

كتــب حلــديث وبينــت الــسنة القوليــة  يف مــن عنــد املفــصل كــام هــو معــروف
ــساء( ﴾﴿ :آيـة التــيمم يف اليـد املــذكورة ، ٤٣:الن

» التــيمم رضبـــة للوجـــه والكفـــني «:ص بأهنـــا الكــف أيـــضا بقولـــه )٦: املائـــدة
ـــشيخان وغـــريهم مـــن حـــديث عـــامر بـــن يـــارس ريض اهللا ( أخرجـــه أمحـــد وال

 .)عنهام
ًوإليكم بعض اآليات األخـرى التـي مل يمكـن فهمهـا فهـام صـحيحا عـىل  ً

  :مراد اهللا تعاىل إال من طريق السنة
﴿ : قوله تعاىل- ١

﴾) عـىل )بظلـم( : قولـهص فقـد فهـم أصـحاب النبـي )٨٢: األنعـام 



 
 

١٧ 
عمومـــه الـــذي يـــشمل كـــل ظلـــم ولــــو كـــان صـــغريا ولـــذلك استـــشكلوا اآليــــة 

لـــيس بـــذلك « :ص فقـــال ؟ أينـــا مل يلـــبس إيامنـــه بظلـــم يـــا رســـول اهللا:فقـــالوا
: لقمـان (﴾﴿:إنام هو الرشك أال تـسمعوا إىل قـول لقـامن

 .)أخرجه الشيخان وغريمها( »؟)١٣
﴿ : قولـه تعـاىل- ٢

﴾) فظـاهر هـذه اآليـة )١٠١: النـساء 
ســـأل بعـــض الـــسفر مـــرشوط لـــه اخلـــوف ولـــذلك  يف يقتـــيض أن قـــرص الـــصالة

صـدقة تـصدق اهللا هبــا " :مـا بالنـا نقــرص وقـد أمنـا؟ قـال:  فقـالواص الـصحابة رسـول اهللا
 .)رواه مسلم( "عليكم فاقبلوا صدقته

 فبينـت الــسنة )٣: املائــدة(﴾﴿:اىل قولـه تعـ- ٣
القوليـــة أن ميتـــة اجلـــراد والـــسمك والكبـــد والطحـــال مـــن الـــدم حـــالل فقـــال 

ــــا ميتتــــان ودمــــان« :ص أي الــــسمك بجميــــع ( اجلــــراد واحلــــوت :أحلــــت لن
أخرجـــــه البيهقـــــي وغـــــريه مرفوعـــــا وموقوفـــــا ( » والكبـــــد والطحـــــال)أنواعـــــه

حكـــم املرفـــوع ألنـــه ال يقـــال مـــن قبـــل  يف ســـناد املوقـــوف صـــحيح وهـــووإ
 .)الرأي
﴿ : قولـه تعـاىل- ٤


﴾ )ــام هــذه اآليــة  يف  ثــم جــاءت الــسنة فحرمــت أشــياء مل تــذكر.)١٤٥: األنع

 .»كــل ذي نــاب مــن الــسباع وكــل ذي خملــب مــن الطــري حــرام« :صكقولــه 



 
 

١٨ 
ك يف ويف البـاب أحاديـث أخــرى إن « : يـوم خيــربص كقولـه .النهـي عـن ذلــ

 .)أخرجه الشيخان(»هنا رجساهللا ورسوله ينهيانكم عن احلمر اإلنسية فإ
﴿ : قولـه تعـاىل- ٥
﴾)ثبـت عـن ً فبينت السنة أيضا أن من الزينـة مـا هـو حمـرم فقـد )٣٢: األعراف
يف األخـرى  أنه خرج يوما عـىل أصـحابه ويف إحـدى يديـه حريـر وص النبي

أخرجــه احلــاكم (» هــذان حــرام عــىل ذكــور أمتــي حــل إلنــاثهم« :ذهــب فقــال
 .)وصححه

ـــرية معروفـــة يف واألحاديـــث  إىل . وغريمهـــا" الـــصحيحني " يف معنـــاه كث
ــرية املعروفــة لــدى أهــل العلــم باحلــديث والفقــه ك مــن األمثلــة الكث ــ  .غــري ذل

رشيع اإلسـالمي فإننـا إذا التـ يف ومما تقدم يتبني لنـا أهيـا اإلخـوة أمهيـة الـسنة
األمثلـة املـذكورة فـضال عـن غريهـا ممـا مل نـذكر نتـيقن أنـه ال  يف أعدنا النظر

 .سبيل إىل فهم القرآن الكريم فهام إال مقرونا بالسنة
اآليـة عـىل ظـاهره  يف  املـذكور»الظلـم«ففي املثـال األول فهـم الـصحابة 

 أفــضل هــذه األمــة " :ومــع أهنــم كــانوا ريض اهللا عــنهم كــام قــال ابــن مــسعود
ًأبرهــا قلوبــا وأعمقهــا علــام وأقلهــا تكلفــا   يف  فــإهنم مــع ذلــك قــد أخطــؤوا"ًً

 ردهـــــم عـــــن خطـــــئهم وأرشـــــدهم إىل أن صذلـــــك الفهـــــم فلـــــوال أن النبـــــي 
 املــــذكور إنـــام هــــو الــــرشك التبعنـــاهم عــــىل خطــــئهم "الظلــــم" يف الـــصواب

  .سنته وص بفضل إرشاده .ولكن اهللا تبارك وتعاىل صاننا عن ذلك
 يف  لــوال احلــديث املــذكور لبقينــا شــاكني عــىل األقــل:ويف املثــال الثــاين

حالـــة األمـــن إن مل نـــذهب إىل اشـــرتاط اخلـــوف  يف الـــسفر يف قـــرص الـــصالة



 
 

١٩ 
فيـــه كـــام هـــو ظـــاهر اآليـــة وكـــام تبـــادر ذلـــك لـــبعض الـــصحابة لـــوال أهنـــم رأوا 

  . يقرص ويقرصون معه وقد أمنواصرسول اهللا 
ــــ ــــا طيبــــات أحلــــت لنــــا:ثويف املثــــال الثال  : لــــوال احلــــديث أيــــضا حلرمن

  .اجلراد والسمك والكبد والطحال
 لــــوال األحاديــــث التـــي ذكرنــــا بعــــضها الســــتحللنا مــــا :ويف املثـــال الرابــــع

  . من السباع وذوي املخلب من الطريصحرم اهللا علينا عىل لسان نبيه 
ا حـــرم  لــوال األحاديـــث التــي فيــه الســـتحللنا مــ:وكــذلك املثــال اخلـــامس

 الــسنة :اهللا عـىل لـسان نبيـه مـن الـذهب واحلريـر ومـن هنـا قـال بعـض الـسلف
 . تقيض عىل الكتاب

ــُبعــض املفــرسين والك يف ومــن املؤســف أنــه قــد وجــد اب املعــارصين َّت
املثـــالني األخـــريين مـــن إباحـــة أكـــل الـــسباع  يف كـــرُمـــن ذهـــب إىل جـــواز مـــا ذ

الوقــــت  يف بــــل وجــــدًولــــبس الــــذهب واحلريــــر اعــــتامدا عــــىل القــــرآن فقــــط 
 يفــرسون القــرآن بــأهوائهم وعقــوهلم "القــرآنيني"احلــارض طائفــة يتــسمون بـــ 

 بـل الـسنة عنـدهم تبـع ألهـوائهم ،دون االستعانة عىل ذلك بالسنة الصحيحة
 . ًاّوافقهم منها نبذوه وراءهم ظهريفام وافقهم منها تشبثوا به وما مل ي

ال ألفـــــني « :احلـــــديث الـــــصحيح  يف قـــــد أشـــــار إىل هـــــؤالء بقولـــــهص وكـــــأن النبـــــي
أحـدكم متكئـا عـىل أريكتـه يأتيـه األمـر مـن أمـري ممـا أمـرت بـه أو هنيـت عنــه 

 ويف .)رواه الرتمــــــذي( »كتـــــاب اهللا اتبعنـــــاه يف  ال أدري مـــــا وجـــــدنا:فيقـــــول
ًمــــا وجــــدنا فيــــه حرامــــا حرمنــــاه أال وإين أتيــــت القــــرآن ومثلــــه « :روايــــة لغــــريه

 .»م رسول اهللا مثل ما حرم اهللاأال إن ما حر« : ويف أخرى.»معه



 
 

٢٠ 
ـــاُبـــل إن مـــن املؤســـف أن بعـــض الك رشيعـــة  يف ًتـــاب األفاضـــل ألـــف كتاب

مقدمتـــه أنـــه ألفـــه ولـــيس لديـــه مـــن املراجـــع إال  يف اإلســـالم وعقيدتـــه وذكـــر
 فهــــــذا احلــــــديث الــــــصحيح يــــــدل داللــــــة قاطعــــــة عــــــىل أن الــــــرشيعة .القــــــرآن

ن متــسك بأحــدمها دون ًاإلســالمية ليــست قرآنــا فقــط وإنــام قــرآن وســنة فمــ
اآلخر مل يتمسك بأحـدمها ألن كـل واحـد مـنهام يـأمر بالتمـسك بـاآلخر كـام 

﴿ : وقـال)٨٠:النساء(﴾﴿ :قال تعـاىل


﴾) وقـال)٦٥: النـساء : ﴿


﴾)وقـال)٣٦: األحزاب : ﴿
﴾)٧: احلشر(. 

وبمناسـبة هـذه اآليـة يعجبنـي مـا ثبـت عـن ابـن مـسعود ريض اهللا عنـه وهـو 
 لعـــــن اهللا النامـــــصات : أنـــــت الـــــذي تقـــــول:أن امـــــرأة جـــــاءت إليـــــه فقالـــــت لـــــه

 فـإين قـرأت كتــاب : نعــم قالـت: قـال؟ احلـديث..تنمـصات والواشـامتوامل
 إن كنــت قرأتيــه لقــد :اهللا مــن أولــه إىل آخــره فلــم أجــد فيــه مــا تقــول فقــال هلــا

 »ومـــا آتـــاكم الرســـول فخـــذوه ومـــا هنـــاكم عنـــه فـــانتهوا «:وجدتيـــه أمـــا قـــرأت
ـــــــــــىل قـــــــــــال:قالـــــــــــت  اهللا لعـــــــــــن« : يقـــــــــــولص ســـــــــــمعت رســـــــــــول اهللا فقـــــــــــد : ب

  .)متفق عليه(احلديث »....النامصات
  )١٢-٧ص" (مرتلة السنة يف اإلسالم"



 
 

٢١ 

 
 

ــَ خلقــد ــَخ] ســلفَ األمــة[ فََل ٌَل  بــسبب ، أضــاعوا الــسنة النبويــة وأمهلوهــاف
أصــول يتبناهــا بعــض علــامء الكــالم، وقواعــد زعمهــا بعــض علــامء األصــول 

 كـــان مـــن نتائجهـــا اإلمهـــال املـــذكور الـــذي أدى بـــدوره ،دينوالفقهـــاء املقلـــ
 ورد قسم آخر منهـا ملخالفتهـا لتلـك األصـول ،قسم كبري منها يف إىل الشك
 فبـــــدل أن يرجعـــــوا هبـــــا إىل الـــــسنة ، فتبـــــدلت اآليـــــة عنـــــد هـــــؤالء،والقواعـــــد

 ورجعــــــــوا بالـــــــسنة إىل قواعــــــــدهم ، فقــــــــد قلبـــــــوا األمـــــــر،ويتحـــــــاكموا إليهـــــــا
 وبـــذلك ، وإال رفـــضوه،ً منهـــا موافقـــا لقواعـــدهم قبلـــوه فـــام كـــان،وأصـــوهلم

 وخاصـــــــة عنـــــــد ،صانقطعـــــــت الـــــــصلة التامـــــــة بـــــــني املـــــــسلم وبـــــــني النبـــــــي 
 ، وعقيدتـــه وســـريته وعبادتـــهص فعـــادوا جـــاهلني بـــالنبي ،املتـــأخرين مـــنهم

 فـــإذا ســئلوا عـــن يشء مـــن ذلـــك ،وصــيامه وقيامـــه وحجـــة وأحكامــه وفتاويـــه
 ،املـــذهب الفـــالين يف  أو بـــام،صـــل لـــهأجـــابوك إمـــا بحـــديث ضـــعيف أو ال أ

 وال يقبلـون ،فإذا اتفق أنه خمالف للحـديث الـصحيح وذكـروا بـه ال يـذكرون
 وكـل ذلـك سـببه تلـك األصـول ،الرجوع إليه لشبهات ال جمـال لـذكرها اآلن

 .ً وسيأيت قريبا ذكر بعضها إن شاء اهللا تعاىل،والقواعد املشار إليها
 واملجـــالت العلميـــة ،لـــبالد اإلســـالميةولقـــد عـــم هـــذا الوبـــاء وطـــم كـــل ا

 فــال جتــد مــن يفتــي فيهــا عــىل الكتــاب والــسنة إال ،ًوالكتــب الدينيــة إال نــادرا



 
 

٢٢ 
ـــــاء ـــــل مجـــــاهريهم يعتمـــــدون فيهـــــا عـــــىل مـــــذهب مـــــن ،ًأفـــــرادا قليلـــــني غرب  ب

 –ذلـك مــصلحة  يف  وقــد يتعـدوهنا إىل غريهـا إذا وجــدوا،املـذاهب األربعـة
ًصــبحت عنــدهم نــسيا منــسيا وأمــا الــسنة فقــد أ–كــام زعمــوا  ــضت ،ً  إال إذا اقت

  كــام فعـل بعــضهم بالنـسبة حلــديث ابـن عبــاس،املـصلحة عنـدهم األخــذ هبـا
 فقــد ، طلقــة واحــدةصالطــالق بلفــظ ثــالث وأنــه كــان عــىل عهــد النبــي يف 

وكــانوا قبــل أن يتبنــوه حياربونــه ! أنزلوهــا منزلــة بعــض املــذاهب املرجوحــة 
 ! وحياربون الداعي إليه 

هـــــذا الزمـــــان وجهـــــل أهـــــل العلـــــم  يف  ممـــــا يـــــدل عـــــىل غربـــــة الـــــسنةوإن
هـل " : جـواب إحـدى املجـالت اإلسـالمية الـسيارة عـن سـؤال،والفتوى هبا

 : ونصه"...تبعث احليوانات
 يعنــي بعــث –هــذا البــاب  يف  لــيس" :تفــسريه يف  قــال اإلمــام اآللــويس"

 الثقلـني اب أو سـنة يعـول عليـه يـدل عـىل حـرش غـري نص من كت–احليوانات 
 ."من الوحوش والطيور 

 وهــــو يشء عجيــــب يــــدلكم عــــىل مبلــــغ ،هــــذا كــــل مــــا أعتمــــده املجيــــب
 ثبـت فيهـا أكثـر مـن  لعلـم الـسنة، فقـد–ًضال عـن غـريهم ف–إمهال أهل العلم 

حــديث واحــد يــرصح بــأن احليوانــات حتــرش، ويقــتص لبعــضها مــن بعـــض، 
ك حــديث مــسلم هلهــا حتــى لتــؤدون احلقــوق إىل أ «:"صــحيحه" يف مــن ذلــ

 وثبـــت عـــن ابـــن عمـــرو وغـــريه أن .»يقـــاد للـــشاة اجللحـــاء مـــن الـــشاة القرنـــاء
 ."ياليتني كنت ترابا" :الكافر حني يرى هذا القصاص يقول
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 حتـى رصفـتهم عـن ،فام هي تلك األصول والقواعـد التـي أقامهـا اخللـف

 :ً وجوابا عن ذلك أقول؟ًالسنة دراسة واتباعا
 :األمور اآلتية يف يمكن حرصها

 ، إن حــــديث اآلحـــاد ال تثبـــت بـــه عقيــــدة: قـــول بعـــض علـــامء الكـــالم:األول
 . بل حيرم،ورصح بعض الدعاة اإلسالميني اليوم بأنه ال جيوز أخذ العقيدة منه

 أصــوهلا " يف  بعــض القواعـد التــي تبنتهـا بعــض املـذاهب املتبعــة:الثـاين
 : حيرضين اآلن منها ما ييل"

 رشح ٣٠٠و١/٣٢٧اإلعــــالم ( .دتقـــديم القيـــاس عـــىل خـــرب اآلحـــا -أ
 .)٦٢٣املنارص

 رشح ،١/٣٢٩اإلعـــــالم ( . رد خـــــرب اآلحـــــاد إذا خـــــالف األصـــــول-ب
 .)٦٤٦املنارص

ــص القــرآن بــدعوى أن -ج  ــضمن حكــام زائــدا عــىل ن ً رد احلــديث املت ً
 ،٦٤٧رشح املنـــــار ص( والـــــسنة ال تنـــــسخ القـــــرآن ،ذلـــــك نـــــسخ لـــــه

 .)٢/٦٦األحكام
 أو عـدم جـواز ختـصيص ،عنـد التعـارض تقديم العام عىل اخلاص -د 

 إرشــاد ،٢٩٤-٢٨٩رشح املنــار ص(! عمــوم القــرآن بخــرب الواحــد 
 .)١٤٤-١٤٣-١٣٩-١٣٨الفحول 

 . تقديم عمل أهل املدينة عىل احلديث الصحيح-هـ 
ً واختاذه مذهبا ودينا، التقليد:الثالث ً. 

  )٣٨-٣٥ص" (احلديث حجة بنفسه"
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ام خيلــو منــه كتــاب مــن َّلــ إىل حــديث مــشهور ق)نتبــاهاال(لفــت ُأ] أود أن[

 كتـــب أصـــول الفقـــه لـــضعفه مـــن حيـــث إســـناده ولتعارضـــه مـــع مـــا انتهينـــا إليـــه
التــرشيع بــني الكتــاب والــسنة ووجــوب األخــذ  يف مــن عــدم جــواز التفريــق..

 قـال ص أن النبـي -يض اهللا عنـه  ر-هبام معا أال وهو حـديث معـاذ بـن جبـل 
 :له حني أرسله إىل اليمن

  ؟بم حتكم
 فـإن " : بـسنة رسـول اهللا قـال: قـال" ؟ فـإن مل جتـد" : بكتاب اهللا قال:قال
 احلمــد هللا الــذي وفــق رســول " : قــال. أجتهــد رأيــي وال آلــو: قــال" ؟مل جتــد

  "رسول اهللا ملا حيب رسول اهللا 
ك بيانــا شــافيا ربــام أمــا ضــعف إســناده فــال جمــال لبيا ًنــه اآلن وقــد بينــت ذلــ ً

ِّ وحـــسبي اآلن أن أذكـــر أن أمـــري ،)١(السلـــسلة الـــسابقة الـــذكر يف مل أســـبق إليـــه
حــديث " :احلــديث اإلمــام البخــاري رمحــه اهللا تعــاىل قــال فيــه يف املــؤمنني

بيــان التعــارض الــذي أرشت إليــه  يف  وبعــد هــذا جيــوز يل أن أرشع."منكــر 
  :فأقول

                                                
 ].منه.... [من السلسلة املذكورة) ٨٨٥(وهو برقم )١(



 
 

٢٥ 
احلكـم عـىل ثـالث مراحـل  يف ًمعاذ هذا يـضع للحـاكم منهجـاإن حديث 

  وال،الــسنة يف الـرأي إال بعـد أن ال جيـده يف ال جيـوز أن يبحـث عـن احلكـم
 وهــو بالنــسبة للــرأي مــنهج صــحيح ،القــرآن يف الــسنة إال بعــد أن ال جيــدهيف 

 ولكنـــــه .»إذا ورد األثـــــر بطـــــل النظـــــر«: لـــــدى كافـــــة العلـــــامء وكـــــذلك قـــــالوا
ًللـــسنة لــيس صـــحيحا ؛ ألن الــسنة حاكمـــة عــىل كتـــاب اهللا ومبينــة لـــه بالنــسبة 

الكتـــاب ملـــا  يف الـــسنة ولـــو ظـــن وجـــوده يف فيجـــب أن يبحـــث عـــن احلكـــم
 بـــل جيـــب ،ذكرنـــا فليـــست الـــسنة مـــع القـــرآن كـــالرأي مـــع الـــسنة كـــال ثـــم كـــال

ًاعتبـــار الكتـــاب والـــسنة مـــصدرا واحـــدا ال فـــصل بيـــنهام أبـــدا كـــام أشـــار إىل  ً ً ِ
لـــن  «:وقولـــهيعنـــي الـــسنة » تيـــت القـــرآن ومثلـــه معـــهُأال إين أ «:ص هقولـــذلـــك 

 .»يتفرقا حتى يردا عيل احلوض
 ألنـــه يقتــــيض التفريـــق بيــــنهام ؛فالتـــصنيف املـــذكور بيــــنهام غـــري صــــحيح

 وهذا باطل ملا سبق بيانه 
 وإن أخطـأت فمـن .فهذا هو الذي أردت أن أنبـه إليـه فـإن أصـبت فمـن اهللا

 .أل أن يعصمنا وإياكم من الزلـل ومـن كـل مـا ال يرضـيهنفيس واهللا تعاىل أس
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  )١٨-١٧ص ("القرآن يف مرتلة السنة" 
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إن رد احلـديث الــصحيح بالقيـاس أو غــريه مـن القواعــد التـي ســبق ذكرهــا 
 هلــــو خمالفــــة رصحيــــة لتلــــك اآليـــــات ،ة أهــــل املدينــــة لــــهمثــــل رده بمخالفــــ

واألحاديـــث املتقدمـــة القاضـــية بوجـــوب الرجـــوع إىل الكتـــاب والـــسنة عنـــد 
 وممـا ال شـك فيـه عنـد أهـل العلـم أن رد احلـديث ملثــل ،االخـتالف والتنـازع
 بـل إن مجـاهري ، لـيس ممـا اتفـق عليـه أهـل العلـم كلهـم،ما ذكرنا من القواعـد

ك القواعــدالعلــامء خيــالف ً ويقــدمون عليهــا احلــديث الــصحيح اتباعــا ،ون تلــ
 مـــع أن الواجـــب العمـــل باحلـــديث ولـــو مـــع ظـــن ، كيـــف ال،للكتـــاب والـــسنة

 يف  قــال اإلمــام الــشافعي،االتفــاق عــىل خالفــه أو عــدم العلــم بمــن عمــل بــه
الوقــــت الــــذي  يف  وجيــــب أن يقبــــل اخلــــرب" :)٤٦٣/٤٦٤ص ("الرســــالة"

 ."ل من األئمة بمثل اخلرب  وإن مل يمض عم،ثبت فيه
  :)٣٣-١/٣٢ ("إعالم املوقعني" يف وقد قال العالمة ابن القيم

 ومل يكـن اإلمـام أمحــد رمحـه اهللا تعــاىل يقـدم عــىل احلـديث الــصحيح " 
 وال عـدم علمـه باملخـالف الـذي ،ًعمال وال رأيا وال قياسا وال قـول صـاحب

ديث الـــصحيح وقـــد  ويقدمونـــه عـــىل احلـــ،ًيـــسميه كثـــري مـــن النـــاس إمجاعـــا
غ تقديمــــه عـــىل احلــــديث و ومل يـــس،كـــذب أمحـــد مــــن ادعـــى هــــذا اإلمجـــاع

ــص،الثابــت ــشافعي أيــضا ن  عــىل أن مــا ال "رســالته اجلديــدة" يف ً وكــذلك ال



 
 

٢٧ 
 أجـل عنــد صونــصوص رسـول اهللا .. .يعلـم فيـه بخـالف ال يقــال لـه إمجـاع

 ،مجـــاعاإلمــام أمحـــد وســـائر أئمـــة احلـــديث مــن أن يقـــدموا عليهـــا مـــا تـــوهم إ
 وسـاغ لكــل ، ولــو سـاغ لتعطلـت النــصوص،مـضمونه عـدم العلــم باملخـالف

حكــــــم مـــــسألة أن يقــــــدم جهلـــــه باملخــــــالف عــــــىل  يف ًمـــــن مل يعلــــــم خمالفـــــا
 ."النصوص 

  :)٤٦٥-٣/٤٦٤(ًوقال ابن القيم أيضا 
ـــشتد نكـــريهم وغـــضبهم عـــىل مـــن عـــارض "  وقـــد كـــان الـــسلف الطيـــب ي

ــــاسصحــــديث رســــول اهللا   أو قــــول أحــــد مــــن ،ستحــــسان أو ا، بــــرأي أو قي
ك وينكــرون عــىل مــن رضب لــه ،ًالنــاس كائنــا مــن كــان ــ  وهيجــرون فاعــل ذل

 والتلقــــي بالــــسمع ، والتــــسليمص وال يــــسوغون غــــري االنقيــــاد لــــه ،األمثــــال
ــــى يــــشهد لــــه عمــــل أو  يف  وال خيطــــر بقلــــوهبم التوقــــف،والطاعــــة قبولــــه حت
ومـا كـان  ﴿:ه تعـاىل أو يوافق قول فالن وفالن بـل كـانوا عـاملني بقولـ،قياس

ًملــــؤمن وال مؤمنــــة إذا قــــىض اهللا ورســــوله أمــــرا أن يكــــون هلــــم اخلــــرية مــــن 
 ثبــت عــن : فــدفعنا إىل زمــان إذا قيــل ألحــدهم"ممــا تقــدم" وأمثالــه ﴾أمــرهم
صــــدر  يف ً دفعــــا؟ مــــن قــــال هبــــذا: يقــــول، وكــــذا، كــــذا: أنــــه قــــالصالنبــــي 

 ولــو ، العمـل بــهخمالفتـه وتــرك يف  وجيعــل جهلـه بالقائــل حجـة لــه،احلـديث
 وأنـــه ال حيـــل لـــه دفـــع ،نـــصح نفـــسه لعلـــم أن هـــذا الكـــالم مـــن أعظـــم الباطـــل

 إذ ،جهلـه يف  وأقـبح مـن ذلـك عـذره، بمثل هـذا اجلهـلصسنن رسول اهللا 
 وهـذا سـوء ظـن بجامعـة ،يعتقد أن اإلمجـاع منعقـد عـىل خمالفـة تلـك الـسنة

 ،صاهللا  إذ ينـــــسبهم إىل اتفـــــاقهم عـــــىل خمالفـــــة ســـــنة رســــــول ،املـــــسلمني
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 وهـــو جهلـــه وعـــدم علمـــه ،دعـــوى هـــذه اإلمجـــاع يف وأقـــبح مـــن ذلـــك عـــذره
ـــــــسنة واهللا  فعـــــــاد األمـــــــر إىل تقـــــــدي،بمـــــــن قـــــــال باحلـــــــديث م جهلـــــــه عـــــــىل ال

 ."املستعان
 وهـو يظـن أن العلـامء اتفقـوا ، وإذا كان هذا حـال مـن خيـالف الـسنة:قلت

ــف يكــون حــال مــن خيالفهــا،عــىل خالفهــا ًريا مــن  إذا كــان يعلــم أن كثــ، فكي
  وأن من خالفها ال حجة له ،العلامء قد قالوا هبا

 يف  أو التقليـــد عـــىل مـــا ســـيأيت،إال مـــن مثـــل تلـــك القواعـــد املـــشار إليهـــا
 .الفصل الرابع

 :تقديم القياس وأصوهلم عىل احلديث يف  سبب اخلطأ-
نظـــري  يف تقـــديمهم القواعـــد املــشار إليهـــا عـــىل الـــسنة يف ومنــشأ اخلطـــأ

مرتبــة دون املرتبــة التــي أنزهلــا اهللا تبــارك  يف إنــام هــو نظــرهتم إىل الــسنة أهنــا
  ،ثبوهتا من جهة أخرى يف  ويف شكهم،وتعاىل فيها من جهة

ً علــام بــأن القيــاس قــائم عــىل ،وإال كيــف جــاز هلــم تقــديم القيــاس عليهــا
 ولـــذلك ال يـــصار ، وهـــو معـــرض للخطـــأ كـــام هـــو معلـــوم،الـــرأي واالجتهـــاد

  :كلمة الشافعي رمحه اهللا يف ليه إال عند الرضورة كام تقدمإ
ــف جــاز هلــم تقــديم عمــل أهــل ،" ال حيــل القيــاس واخلــرب موجــود "  وكي

 وهم يعلمون أهنم مـأمورون بالتحـاكم إليهـا عنـد التنـازع ،بعض البالد عليها
صــدد املتمــذهب بمــذهب  يف  ومــا أحــسن قــول اإلمــام الــسبكي؟كـام ســلف

 :ً وال علم قائال به من غري مذهبه، يأخذ به مذهبهًجيد حديثا مل
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 وليفرض اإلنـسان نفـسه بـني يـدي النبـي ، واألوىل عندي اتباع احلديث"
 وكـل أحـد ،ال واهللا ! ؟ وقد سمع ذلك منه أيسعه التـأخر عـن العمـل بـه،ص

 .)١("مكلف بحسب فهمه
 مثبــوت الـسنة هــو ممــا رمــاه يف  وهــذا يؤيــد مــا ذكرنـا مــن أن الــشك:قلـت

 ، قـد قاهلـاص وإال فلو كـانوا عـىل علـم هبـا وأن رسـول اهللا ،ذلك اخلطأيف 
 وأن خيـــالفوا هبـــا مئـــات ،مل يتفوهـــوا بتلـــك القواعـــد فـــضال عـــن أن يطبقوهـــا

ــــــث الثابتــــــة عــــــن النبــــــي  ــــــك إال الــــــرأي  يف  وال مــــــستند هلــــــمصاألحادي ذل
 مـا  وإنـام العمـل الـصحيح،والقياس واتباع عمل طائفة من الناس كـام ذكرنـا

ـــك زيـــادة،وافـــق الـــسنة  يف  والـــنقص منـــه نقـــص،الـــدين يف  والزيـــادة عـــىل ذل
 :ًمفرسا للزيادة والنقص املذكورين) ١/٢٩٩( قال ابن القيم ،الدين

 وكالمهـــــا لـــــيس مـــــن ، والثـــــاين التخـــــصيص الباطـــــل، فـــــاألول القيـــــاس" 
 ،الــنص مــا لــيس منــه يف  فإنــه تــارة يزيــد، ومــن مل يقــف مــع النــصوص،الــدين

 وخيرجـه عـن حكمـه ، ومـرة يـنقص منـه بعـض مـا يقتـضيه،هـذا قيـاسويقول 
 ، لـيس العمـل عليـه: ويقـول، هذا ختـصيص ومـرة يـرتك الـنص مجلـة:ويقول
 ونحــن نــرى أنــه ):قــال( . أو خــالف األصــول، هــذا خــالف القيــاس:أو يقــول

 وال نــــرى ،القيــــاس اشــــتدت خمالفتــــه للــــسنن يف كلــــام اشــــتد توغــــل الرجــــل
 فللـــه كــــم مـــن ســــنة ،عنـــد أصـــحاب الــــرأي والقيـــاسخـــالف الـــسنن واآلثــــار 

 فالــسنن ، وكــم مــن أثــر درس حكمــه بــسببه،صــحيحة رصحيــة قــد عطلــت بــه
                                                

 جمموعة – ٣ ج١٠٣ص ("إذا صح احلديث فهو مذهبي :  معنى قول اإلمام املطلبي" رسالة )١(
 ].منه). [الرسائل املنريية
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 ، معطلــة أحكامهــا،واآلثــار عنــد اآلرائيــني والقياســيني خاويــة عــىل عروشــها

 هلـــا الـــسكة ، ولغريهـــا احلكـــم، هلـــا االســـم،معزولـــة عـــن ســـلطاهنا وواليتهـــا
َ وإال فلامذا ترك،واخلطبة ولغريها األمر والنهي ِ  ؟)١(ُ

  )٤٣-٣٩ص" (احلديث حجة بنفسه"

                                                
ُ ثـــم رضب اإلمـــام أمثلـــة عديـــدة لألحاديـــث التـــي تركـــت بـــسبب خمالفتهـــا لتلـــك القواعـــد، )١(

 . يف الرسالة املشار إليهافانظرها



 
 

٣١ 

 
 
ن ادعــاء أن القــرآن هــو فقــط املرجــع الوحيــد ولــيس إ :حقيقــة األمــر] يف[

بيــان القــرآن فهــو كفــر بــالقرآن، الــذي يقــول بــأين ال أؤمــن إال  يف للــسنة دخــل
﴿:  ذلك ألن القرآن مما قال فيه رب األنـامبالقرآن هو يكفر بالقرآن؛

 ﴾) ٤٤:النحـل( ﴿
﴾)هـا نحـن ذكرنـا آنفــا الـصلوات اخلمـس وكيـف أهنـا تنقــسم )٤٤:النحــل ً

 يف  ال يشء منهــا هبــذا التوضــيح?ت هــذه األقــسامإىل أقــسام، مــن أيــن أخــذ
 يف القــرآن الكــريم، لكــن هــو بيــان الرســول عليــه الــسالم الــذي أشــار اهللا إليــه

 أي إن .)٤٤:النحـل (﴾﴿اآلية الـسابقة 
بيـان لفظـي :  الـسالم ينقـسم إىل قـسمنيهذه اآلية تعني أن بيان الرسول عليه

تبليــغ القـــرآن لألمــة، والبيــان اآلخـــر هــو بيـــان .. وهــو تبليــغ القـــرآن إىل األمــة
الــصحيح،  يف ولــذلك جــاء حــديث الرســول عليــه الــسالم.. بمعنــى التفــصيل

ينبغــي انتقـاء هــذه األحاديـث، وتقــديمها لطالبكــم : وأنـا هبــذه املناسـبة أقــول
يدة الـصحيحة ويعرفـون قـدر الـسنة، وأمهيـة الرجـوع هناك حتى تستقيم العق

ال يقعــــدن «: قولــــه عليـــه الــــسالمًإليهـــا مــــع القـــرآن الكــــريم، ذكــــرت حـــديثا وهــــو 
ًأحــــدكم متكئــــا عــــىل أريكتــــه يقــــول هــــذا كتــــاب اهللا، فــــام وجــــدنا فيــــه حــــالال  ً
.. ًحللنــاه، ومــا وجــدنا فيــه حرامــا حرمنــاه، أال إين أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه
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القــــرآن  يف ؛ ذلــــك ألن اهللا يقــــول»  حــــرم رســــول اهللا مــــثلام حــــرم اهللاأال إنــــام
  ، ﴿: الكـريم

﴾)٤-١:النجم(. 
 فيــــه، ًإذا الـــسنة علـــم مــــن العلـــوم جيــــب أن يؤخـــذ مـــن أهــــل االختـــصاص

هـــل أنـــت عـــامل بعلـــم : وكـــل مـــن قـــال هـــذا صـــحيح وهـــذا ضـــعيف نقـــول لـــه
هــات نـــشوف أثبــت صـــحة هــذا احلـــديث، :  إن ادعـــى ذلــك نقـــول?احلــديث

معرفـة  يف األصـل.. بطريقة علامء احلـديث، األصـل هـو الـسند كـام تعلمـون
 .صحيحة من الضعيفة إنام هو السنداألحاديث ال

 يف النقـــد ونقـــد املـــتن الـــذي يـــسمى يف نيـــةاملنزلـــة الثانيـــة أو املرتبـــة الثا
االصـــطالح العـــرصي اليـــوم بالنقـــد الـــداخيل، يـــسمون نقـــد األســـانيد بالنقـــد 

هــــذا .. االصـــطالح احلـــديثي بالنقــــد الـــداخيل يف اخلـــارجي، ونقـــد املتــــون
النقــد الــداخيل إذا مــا ســـلط عليــه عقــول البــرش أصـــبح القــرآن الكــريم حمـــل 

ًيـــؤمن بـــه الكفـــار مـــثال فلـــو قيـــل للكـــافر قـــصة انتقـــاد؛ ألن القـــرآن الكـــريم ال 
ًرضب موسى للحجـر وانبثـق منـه اثنتـا عـرشة عينـا، ورضب البحـر فكـان كـل 

هــذه األشــياء ال يــؤمن هبــا الكفــار وســيكون هــذا غــري .. فــرق كــالطود العظــيم
صـــحيح مـــع أنـــه ثابـــت بـــالقرآن الكـــريم وبطريقـــة التـــواتر، القـــرآن الكـــريم ال 

 وهــذه مناســبة ،ام ينبغــي عــىل املــسلمني أن يفهمــوهًخيــضع لنقــد مطلقــا، وإنــ
الرجـوع : ًنتعرض لذكرها أيضا بطريقتني اثنتـني سـبقت اإلشـارة إلـيهام وهـي

﴿إىل بيـان الرســول عليــه الــسالم 
﴾)ــل َمـــس)أنـــه(ً أنـــتم تعلمـــون مـــثال )٤٤:النحـ كتـــب الفقـــه بعـــض  يف َّطرُ
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.. ًالقـــرآن الكـــريم مـــثال حتـــريم البنـــت مـــن الرضـــاعة يف األحكـــام ال نجـــدها

القــــرآن الكــــريم لكنــــه  يف ًحتــــريم البنــــت مــــن الرضــــاعة، هــــذا لــــيس مــــذكورا
عليــــه احلــــديث، بــــل األحاديــــث الــــصحيحة، ومــــن أصــــحها قولــــه  يف مــــذكور

ا احلــديث هــو مــن ، فهــذ)١(»حيــرم مــن الرضــاع مــا حيــرم مــن النــسب«: الــسالم
﴿القــرآن  يف بيــان الرســول عليــه الــسالم الــذي ذكــر

﴾)ثــــــــم ضــــــــم الرســــــــول عليــــــــه الــــــــسالم )٢٣:النــــــــساء   
 يف القــــرآن الكــــريم هــــذا التحــــريم املــــذكور يف إىل هــــذا التحــــريم املــــذكور

ا إن مــ:  يظهــر أمهيــة، هنــا»حيــرم مــن الرضــاع مــا حيــرم مــن النــسب«: حديثــه
 .حرم رسول اهللا مثلام حرم اهللا

ــــأهنم ال يؤمنــــون بــــيشء مــــن  ــــا اآلن وفهمنــــا أن الــــذين يــــدعون ب إذا رجعن
الــــسنة إنــــام القـــــرآن فهــــم كفـــــروا بــــالقرآن؛ ألن القـــــرآن يأمرنــــا بـــــالرجوع إىل 

ًعديـد مـن اآليـات الكريمـة ذكرنـا بعـضها آنفـا، ومـن  يف الرسول عليه السالم
ـــــون حتـــــى حيكمــــوك فـــــيام شــــجر بيـــــنَهم ثـــــم ال َ فـــــال(: ذلــــك َّ وربــــك ال يؤمنُ ْ َ َ ُ َُ َُ ْ َ َ َ ُ ِّ ََ ِ َِ ِّ َ ُ َّْ َ
ُجيدوا ِ ًأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليام  يف َ ْ ُ َ َ ِْ َ َِّ َ ُُ َ ْ ً ََ َّ ِ ِِ  .)٦٥:النساء)(َ

ــؤمن إال بــالقرآن فلــيس مــسلام؛  ــزعم بأنــه مــسلم ولكنــه ال ي ًفــإذا كــل مــن ي ً
ًالقــرآن وعلــامء املــسلمني كــام تعلمــون مجيعــا ألنــه كفــر بكثــري مــن نــصوص 

ًمن أنكر حرفـا مـن القـرآن فلـيس بمـسلم، فكيـف إذا أنكـر كثـريا مـن : يقولون ً
 .اآليات التي تتضمن الرجوع إىل سنة الرسول عليه الصالة والسالم

  )٠٠ :٥٦ :٠٠ / ٨١١(" ورناهلدى وال"
                                                

 ).٢٥٠٢رقم( البخاري )١(



 
 

٣٤ 

 
 

روســيا بــشبهات  يف ُتكلــم الــشيخ مــع رجــل يــدعي أبــا ســليامن أتــى لــه ابنــه الــذي يــدرس[
 ]:الشيخ حول اإلسالم، منها عدم حجية السنة فاستمر البحث حتى قال

 ..فيه موضع خالف يف ًالقرآن تاركني له جانبا؛ ألنه ما.. .:الشيخ
َّ يشء مسلم فيه:مداخلة َ ُ. 
كيـــف .. ســـول إذا أردنـــا نعـــرف كيـــف كانـــت حياتـــه نعـــم، لكـــن الر:الـــشيخ

كيــــــف كانــــــت معارشتــــــه .. كيــــــف كانــــــت معاملتــــــه للنــــــاس.. كانــــــت أخالقــــــه
ووو إىل آخـــــــره مـــــــا يتعلـــــــق بكـــــــل احليـــــــاة التـــــــي يـــــــسموها اليـــــــوم .. للنـــــــساء

 دية، من أين نعرف هذا من القرآن؟االجتامعية والسياسية واالقتصا
 . من السنة:مداخلة
:  ســلمنا للجامعـــة الــذين رضبــوا لنـــا الــسنة معنـــاه مــن الـــسنة، فــإذا:الــشيخ

ٍهـم بتـاريخ اهللا أعلـم بـصحته، َسـون عظامءِّرصنا أمحق من الكفار الـذين يقد
القـرن الرابـع عـرش بقـول  يف عنـدهم أسـانيد مثـل مـا هـو عنـدنا، أنـا اآلن يف ما

لـك هـذا احلــديث صـحيح وهــذا ضـعيف وهـذا موضــوع وهـذا مكــذوب إىل 
كـــل الـــشعوب الـــذين .. ر وهـــذا مـــا صـــح عـــن عمـــرآخـــره، هـــذا صـــح عـــن عمـــ

 .ًعندهم عظامء ليس عندهم هذه الدقة إطالقا



 
 

٣٥ 
إىل آخـــره، هــــؤالء .. لـــه كتــــاب.. مـــع ذلـــك كــــل عظـــيم عنـــدهم لــــه تـــاريخ

األخبــــاث ينــــسون أن تـــــارخيهم أهــــزل تــــاريخ وأضـــــعف تــــاريخ عــــىل وجـــــه 
ـــأت ـــأن هـــذا مل ي  القـــرآن، إنـــام يف األرض، ويـــأتون يـــرضبون تارخينـــا نحـــن ب

ــى بالــسنة، والــسنة مــا دونــت ــى ! طيــب.. عهــد الرســول عليــه الــسالم يف أت مت
متـى دونـتم الـشيوعية؟ ألـيس بعـد .. متى دونتم اإلنجيـل.. دونتم أنتم التوراة

 .وفاة هؤالء إىل آخره
وال تتـأثر بغـري مــا ..لـذلك كـن عـىل حـذر وكـن عــىل إيامنـك بـاهللا ورسـوله

كـت فــيكم أمـرين لــن تـضلوا مــا إن تر«: تـسمع، واألمــر كـام قــال عليـه الــسالم
 أنــا » كتــاب اهللا وســنتي ولــن يتفرقــا حتــى يــردا عــيل احلــوض: متــسكتم هبــام

 كنت أقرأ كتاب موجود هنا؟
 احلــق الــدامغ انظــر االســم هــذا، احلــق دامــغ، هــذا مؤلفــه شــخص !طيــب

خـــارجي مـــن اخلـــوارج، نعـــم، ويـــدافع عـــن مـــذهب : إبـــايض، إبـــايض يعنـــي
ًن يـــا أهللا، اللهـــم أرنـــا احلـــق حقـــا وارزقنـــا أتباعـــه، اخلــوارج كـــل املدافعـــة لكـــ

 .ًوأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه
ألن اإلباضـية اخلـوارج ينكـرون : متعرض هنـا لعـدة بحـوث، مـن مجلتهـا

رؤيـتهم لـه تبـارك وتعـاىل حتـى : اجلنـة يف أكرب نعمة ينعم اهللا هبـا عـىل عبـاده
ــة(﴾﴿: إذا رأوه نــسوا نعــيم اجلنــة، قــال تعــاىل  )٢٢:القيام

َنــرضة :نــارضة ِ َ﴿﴾)ــة ك، :ً انظــر إذا)٢٣:القيام  كيــف يؤولــون لــ
﴿: قــــالوا! وهـــؤالء مــــسلمون، فــــامذا ســـتقول عــــن الكــــافرين؟



 
 

٣٦ 
﴾)٢٣:القيامــة(منتظــرة، أيـن :  يعنـي﴿﴾)وأيــن )٢٣:مــةالقيا 

 !...منتظرة؟
﴿﴾)٢٢:القيامة( نارضة ﴿﴾) كيـف )٢٣:القيامـة 
 .وها؟ منتظرة، هؤالء مسلمني لكنهم ضالني عن السنةّأول

: سـيحتجون باحلـديث، مـا هـو احلـديث؟ قـال: الـشاهد مل يـتم بعـد، قـالوا
هــــل ! أي عبــــادي:  وتعــــاىلكداهم ربنــــا تبــــارإذ دخــــل أهــــل اجلنــــة اجلنــــة نــــا«

 لقــد أدخلتنــا اجلنــة، وأنعمـــت »!مـــاذا تزيــدنا؟! يــا ربنــا: ًأزيــدكم شــيئا؟ قــالوا
ال، عنــــدي زيــــادة وهــــي أن أريكــــم وجهــــي فريفــــع احلجــــاب، : قــــال.. علينــــا

، هـــذا اخلبيـــث مؤلـــف هـــذا الكتـــاب، مـــاذا فعـــل )١(فـــريون اهللا تبـــارك وتعـــاىل
ديث آحـــــاد، وهـــــل ســـــمعت هـــــذه ًث أوال حـــــهـــــذا احلـــــدي: باحلـــــديث؟ قـــــال

 الفلسفة؟
 سمعت منـك أن هنـاك حـديث آحـاد، وسـمعت أن هنـاك حـديث :مداخلة

 ..غريب
 نعـم، لكـن مل تــسمع منـي أن األحاديـث الــصحيحة منهـا مـا نردهــا :الـشيخ

ومنهــا مــا نقبلهــا؟ كلــه مقبــول عنـــدنا، أمــا عنــد اخلــوارج والــشيعة فاحلـــديث 
 .غري متواتر: ًإذا كان آحادا يعنيًولو كان صحيحا فهو مرفوض 

ًفهــذا حــديث آحــاد قــال هــذا أوال أوال، ثانيــا ً هــذا خمــالف للقــرآن، : قــال: ً
﴿: كيف خمـالف للقـرآن؟ القـرآن يقـول: ًهنا إذا

                                                
 ).٤٦٧رقم( مسلم )١(



 
 

٣٧ 
﴾) ل اآليـة هنـاك أنـه حتـى أو)١٤٣:األعـراف 

الــــدنيا، فلــــام أتــــى احلــــديث يتحــــدث عــــن اآلخــــرة  يف اآلخــــرة بيــــنام هــــييف 
ـــــة فـــــرد احلـــــديث الـــــصحيح، وهكـــــذا األمـــــة  َّرضب بمفهومـــــه اخلـــــاطئ لآلي َ َ
حتارب منذ ألف سـنة وزيـادة لـيس فقـط مـن األعـداء بـل ومـن األصـدقاء مـن 

جتعـل بعـض النـاس املسلمني أنفـسهم، ملـاذا؟ ألن األهـواء خمتلفـة، أهـواء 
كفـــار ال يعرتفـــون ال بـــالرب وال بـــالنبي عليـــه الـــسالم، ونـــاس مـــنهم يؤمنـــون 

كـــام .. وأهنــي كالمـــي.. بــبعض الكتـــاب ويكفــرون بـــبعض؛ لـــذلك كــام قـــال
اتبعــــوا وال تبتــــدعوا فقــــد كفيــــتم علــــيكم بــــاألمر ": قــــال عبــــد اهللا بــــن مــــسعود

 ..البنك الرويس عليك باألمر العتيق يا أبو سليامن، ال تسمع "العتيق
 ... اهللا يثبتنا:مداخلة
ً، هذا أتى موبوءا انتبه، اجعـل بينـك وبينـه حـصن؛ ألنـه حيمـل ....:الشيخ

أفكـــار لينـــني وســـتالني، وهـــو ســـيجادلك ولـــيس عنـــده علـــم ال بالكتـــاب وال 
بالـــسنة، عنــــده علـــم بالــــشبهات التــــي لقنوهـــا إيــــاه فقــــط، ال تـــسمع منــــه حتــــى 

 .ملنية ونحن عىل العهد القديمتدركنا وإياك إن شاء اهللا ا
  )٠٠ :٠٠ :٣٨/ ٢٤١(" اهلدى والنور" 



 
 

٣٨ 

 
 ص 
 ؟اللـبن و يـا رسـول اهللا مـا الكتـاب: قـالوا.اللبن والكتاب يف هالك أمتي«
حيبـــون ، و يتعلمـــون القــرآن فيتأولونـــه عـــىل غــري مـــا أنـــزل اهللا عــز وجـــل:قــال
 .» ويبدون،اجلمع وللبن فيدعون اجلامعاتا

 :]مام بام ترمجناه به ثم قالترجم له اإل[
ـــرب هلـــذا احلـــديث بقولـــه):فائـــدة( ـــأول " : تـــرجم ابـــن عبـــد ال  بـــاب فـــيمن ت

 أهـــل البـــدع أمجـــع " : ثـــم قـــال حتتـــه."هـــو جاهـــل بالـــسنة  والقـــرآن أو تـــدبره
  فــــضلوا،نةالــــس تــــأولوا الكتــــاب عــــىل غــــري مــــا بينــــت، وأرضبــــوا عــــن الــــسنن

 ."العصمة  ونسأله التوفيق، و نعوذ باهللا من اخلذالن.أضلواو
ًكتابــه موجهــا إىل نبيــه  يف مــن ضــالهلم تغــافلهم عــن قولــه تعــاىلو: قلــت
 .)٤٤:النحل(﴾﴿:ص
  ).٦٤٩، ٦/١/٦٤٧"(الصحيحة"



 
 

٣٩ 

 
 

 مهــام كــان عاملــا باللغــة العربيــة وآداهبــا أن يفهــم القــرآن ،ال جمــال ألحــد
 فإنــه مل ، القوليـة والفعليـةصالكـريم دون االسـتعانة عـىل ذلـك بــسنة النبـي 

 الــذين نــزل القــرآن بلغــتهم ومل صاللغــة مــن أصــحاب النبــي  يف يكـن أعلــم
ك فــإهنم غلطــواتكــن قــد شــابتها لو  يف ثــة العجمــة والعاميــة واللحــن ومــع ذلــ

 . فهم اآليات السابقة حني اعتمدوا عىل لغتهم فقط
ًوعليــه فمـــن البــدهي أن املـــرء كلـــام كــان عاملـــا بالـــسنة كــان أحـــرى بفهـــم 
القرآن واستنباط األحكام منه ممن هو جاهل هبـا فكيـف بمـن هـو غـري معتـد 

  ؟ًهبا وال ملتفت إليها أصال
 أن يفــرس القــرآن :ك كــان مــن القواعــد املتفــق عليهــا بــني أهــل العلــمولــذل

  إلخ ..ثم بأقوال الصحابة )١(بالقرآن والسنة
ومـــن ذلــــك يتبــــني لنــــا ضــــالل علـــامء الكــــالم قــــديام وحــــديثا وخمــــالفتهم 
ًللسلف ريض اهللا عنهم قي عقائدهم فـضال عـن أحكـامهم وهـو بعـدهم عـن 

آيــــات الــــصفات  يف م وأهــــواءهمالــــسنة واملعرفــــة هبــــا وحتكــــيمهم عقــــوهل
                                                

يفـرس القـرآن بـالقرآن إن مل يكـن ثمـة سـنة : مل نقـل كـام هـو شـائع لـدى كثـري مـن أهـل العلـم )١(
ثـم بالـسنة ؛ ملـا سـيأيت بيانـه يف آخـر هـذه الرسـالة عنـد الكـالم عـىل حـديث معـاذ بـن جبــل 

 ].منه[. ريض اهللا عنه
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 ٢١٢ص ( " رشح العقيــــدة الطحاويـــــة " يف  ومــــا أحــــسن مـــــا جــــاء.وغريهــــا

  ):الطبعة الرابعة
أصــول الــدين مــن ال يتلقــاه مــن الكتــاب والــسنة وإنــام  يف وكيــف يــتكلم"

 ال يتلقــى تفـــسري . وإذا زعــم أنـــه يأخــذه مــن كتـــاب اهللا؟يتلقــاه مــن قـــول فــالن
ــث الر  وال ينظــر فيهــا وال فــيام قالــه الــصحابة صســول كتــاب اهللا مــن أحادي

والتـــابعون هلـــم بإحـــسان املنقـــول إلينـــا عـــن الثقـــات الـــذي ختـــريهم النقـــاد ؛ 
فإهنم مل ينقلوا نظم القـرآن وحـده بـل نقلـوا نظمـه ومعنـاه وال كـانوا يتعلمـون 

 ومـــن ال يـــسلك ســـبيلهم .القـــرآن كـــام يـــتعلم الـــصبيان بـــل يتعلمونـــه بمعانيـــه
ك مــن .برأيــهفــإنام يــتكلم   ومــن يــتكلم برأيــه وبــام يظنــه ديــن اهللا ومل يتلــق ذلــ

 ومـــن أخـــذ مــــن الكتـــاب والـــسنة فهــــو .وإن أصــــاب(!) الكتـــاب فهـــو مـــأثوم 
 ." لكن إن أصاب يضاعف أجره.مأجور وإن أخطأ

  ):٢١٧ص (ثم قال 
 واالنقياد ألمره وتلقي خربه بالقبول صفالواجب كامل التسليم للرسول "

 ،ً  أو نحمله شبهة أو شكاً،ن نعارضه بخيال باطل نسميه معقوالوالتصديق دون أ
 بـــالتحكيم والتـــسليم ص فنوحـــده ،أو نقـــدم عليـــه آراء الرجـــال وزبالـــة أذهـــاهنم

واالنقيـــاد واإلذعـــان كـــام نوحـــد املرســـل ســـبحانه وتعـــاىل بالعبـــادة واخلـــضوع 
 ."والتوكل والذل واإلنابة

ًيعــــا أن ال يفرقــــوا بــــني  أن الواجــــب عــــىل املــــسلمني مج:ومجلــــة القــــول
القرآن والسنة من حيث وجوب األخـذ هبـام كلـيهام وإقامـة التـرشيع علـيهام 

ً فـــإن هـــذا هـــو الـــضامن هلـــم أن ال يميلـــوا يمينـــا ويـــسارا وأن ال يرجعـــوا .ًمعـــا ً



 
 

٤١ 
تركــت فــيكم أمــرين  «: بقولــهص كــام أفــصح عــن هــذا رســول اهللاًالال ُالقهقـرى ضــ

 ّتاب اهللا وسنتي ولن يتفرقـا حتـى يـردا عـيل ك:لن تضلوا ما إن متسكتم هبام
ًرواه مالك بالغا واحلاكم موصوال بإسناد حسن( »احلوض ً .( 

  ).١٤-١٢ص" (مرتلة السنة يف األسالم"



 
 

٤٢ 

  

 
تــاب ك: "التوحيــد أو العقائــد اإلســالمية"كتابــه  يف قــال حممــد العــدوي[
هــو عــصمة للمعقــول ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه وال  ...اهللا

 .ًيزال قائام
 .]أصول الدين يف فوجب أن نأخذ منه العقائد ونعول عليه

 :]فعلق اإلمام عىل ذلك قائال[
ك بــصواب ،هــذا يــوهم حــرص أخــذ العقائــد مــن القــرآن الكــريم  ولــيس ذلــ

 نعلــم بالــرضورة أن الــصحابة ريض اهللا  فإننــا،ألنــه خمــالف لــسبيل املــؤمنني
 –األحكـــام واملعـــامالت  يف  شـــأهنم–العقيـــدة  يف  كـــانوا ال يفرقـــون،عـــنهم

ـــك التـــابعون فمـــن بعـــدهم.بـــني القـــرآن واحلـــديث  وتبعـــوا ، وجـــرى عـــىل ذل
 بــــل إن التفريــــق ،ذلــــك بــــني أصــــول الــــدين وفروعــــه يف  ال يفرقــــون،ســــبيلهم

 بــل هــو خمــالف لنــصوص كثــرية ،رشعالــ يف بيــنهام تفريــق مبتــدع ال أصــل لــه
اآلثــار الــسيئة هلــذا التفريــق أن اســتحل  يف  ولقــد كــان.القــرآن والــسنة يف منــه

كثـري مـن املتـأخرين إنكـار كثـري مــن األحاديـث الـصحيحة بـدعوى أهنـا آحــاد 
 ورتبوا عـىل ذلـك أن املـسلم مهـام أنكـر مـا ،وبمثلها ال تثبت العقيدة زعموا

ًال يكفــر إال إذا كــان الــذي أنكــره أصــال مــن أصــول  فإنــه ،الــرشع يف هــو ثابــت
 واحلــــق الــــذي ال .م ثبــــوت ذلـــك عنــــدهِلــــُ ومل يقيــــدوا ذلــــك بـــام إذا ع،الـــدين



 
 

٤٣ 
ًريـب فيـه أن مــن أنكـر شـيئا ثابتــا األصـول أو الفــروع  يف الـدين سـواء كــان يف ً

 ألن ، فبهـذا الـرشط يكفـر. ومع ذلـك أنكـر،لم كونه من الدينُفهو كافر إذا ع
 ومــا جــاء بــه كلــه ،كــل مــا جــاء بــه يف ص ك أنــه ال يــصدق الرســولمعنــى ذلــ
 .  وذلك كفر بني.ص ً فجحد أي يشء منه يعترب طعنا فيه،صواب

 فـال ســبيل ، جـاء بــهصًوعـىل ذلـك إذا أنكــر شـيئا وهــو ال يعلـم أن النبــي 
﴿: إىل تكفــريه إال بعــد تبليغــه وإقامــة احلجــة عليــه لقولــه تعــاىل

﴾،ك للــرتدد تكفـريه، ولــو زعــم أنــه مل يقتنــع  يف  وال جمـال بعــد ذلــ
 ﴿: كام قـال تعـاىلص بذلك أو مل تطمئن نفسه به فإنه ينايف اإليامن به


﴾. 

  )١٣-١٢ص"(العقائد اإلسالمية التوحيد أو:حتقيق كتاب"



 
 

٤٤ 

 
 

كتابــــة احلــــديث  يف اعلــــم أنــــه قــــد كــــان هنــــاك خــــالف قــــديم بــــني الــــسلف
الكتــاب آثــار غــري قليلــة  يف ع، ومــنهم املبــيح، وســتأيتالنبــوي، فمــنهم املــان

 صألمـر النبـي  ،من النوعني، ثم استقر األمر عـىل جـواز الكتابـة، بـل وجوهبـا
 .  أخرجه البخاري"اكتبوا أليب شاه":غري ما حديث واحد، كقوله يف هبا

 ،ومـــن املعلـــوم أن احلـــديث هـــو الـــذي تـــوىل بيـــان مـــا أمجـــل مـــن القـــرآن
 وغريمهــا ، ولــواله مل نــستطع أن نعــرف الــصالة والــصيام،وتفــصيل أحكامــه

 ومـــا ال .مـــن األركـــان والعبـــادات عـــىل الوجـــه الـــذي أراده اهللا تبـــارك وتعـــاىل
هـــذا الزمـــان زعمـــوا  يف  ولقـــد ضـــل قـــوم.يقـــوم الواجـــب إال بـــه فهـــو واجـــب
﴿: وهــو القائــل, اســتغناءهم عــن احلــديث بــالقرآن

﴾) فـأخرب أن ثمـة مبينـا،)٤٤:النحـل ً ً ومبينـا، وهـو القـرآن،ّ َّ، 
 يف ص  وقــد أكـــد هــذا قولـــه،وهــو الرســول عليـــه الــصالة والـــسالم وحديثــة

 .»أال إين أوتيت القرآن ومثله معه«: احلديث الصحيح املشهور
  )١٧-١٦ص "(حتقيق العلم البن أيب خيثمة"



 
 

٤٥ 

 
 

َّ رد األحاديــــــث الــــــصحيحة "القــــــرآنيني"وقــــــد علمنــــــا أن مــــــرشب هــــــؤالء 
 ولكـــن ملخالفتهـــا ألهـــوائهم ,صـــحتها مـــن جهـــة إســـنادها يف  ال,ألدنـــى شـــبهه

 .وميوهلم
  ).٩٣٧/ ٣" (أصل صفة الصالة"



 
 

٤٦ 

 
 :]سئل اإلمام[

ــــــــون: الــــــــشيخ ةفــــــــضيل: ســــــــؤال ــــــــصلناه ﴿ : قــــــــال تعــــــــاىل: يقــــــــول القرآني ُوكــــــــل يشء ف َّ ََ ُْ ََّ ٍَ ْ
ًتفــصيال ِ ْ ــراء(﴾َ َمــا فرطنــا﴿: وقــال تعــاىل... )١٢اإلس ْ َّ ٍالكتــاب مــن يشء يف ََ ِ ِْ َ ْ ِ َ ــام(﴾ْ ...  )٣٨األنع

فــإنكم لــن , فتمــسكوا بــه, وطرفــه بأيــديكم, إن هــذا القــران طرفــه بيــد اهللا« :ص ويقــول الرســول
  نرجــــــــــــــو مــــــــــــــن فــــــــــــــضيلتكم التعليـــــــــــــــق . )١(ً»لكــــــــــــــوا هبــــــــــــــده أبــــــــــــــداتــــــــــــــضلوا ولــــــــــــــن هت

 ؟عىل ذلك
 ,)٣٨األنعـام  (﴾﴿ : أمـا قولـه تعـاىل:)فأجاب(

ــــا  القــــران : وال تعنــــي, اللــــوح املحفــــوظ:ُفهــــذه اآليــــة إنــــام تعنــــي الكتــــاب هن
 .الكريم

 فـإذا ضـممتم إىل ,)١٢اإلسـراء (﴾﴿ :أما قوله تعـاىل
ٍ فحينئــذ يــتم أن اهللا عــز وجــل قــد فــصل كــل ,القــران الكــريم مــا تقــدم بيانــه آنفــا

 فـــإنكم تعلمـــون أن التفـــصيل قـــد يكـــون , لكـــن بـــضميمة أخـــرى,ًيشء تفــضيال
 بوضع قواعـد عامـة يـدخل حتتهـا جزئيـات ال يمكـن حـرصها ,تارة باإلمجال

احلكـــيم لتلـــك اجلزئيـــات الكثـــرية قواعـــد معروفـــة  فبوضـــع الـــشارع ,لكثرهتــا
ــى اآليــة الكريمــة  كــام , وتــارة التفــصيل وهــو املتبــادر مــن هــذه اآليــة,ظهــر معن

                                                
 ].منه).[٣٥/ ١/٩٣("صحيح الرتغيب والرتهيب")١(



 
 

٤٧ 
ًمـا تركـت شـيئا ممـا أمـركم اهللا بـه إال وقـد أمـرتكم بـه«: عليه الصالة والـسالمقال  ُ, 

ًوال تركت شيئا مما هناكم اهللا عنه إال وقد هنيتكم عنه ُ« )١(. 
 ,ًل إذا تــارة يكــون بالقواعــد التــي ال تــدخل حتتهــا جزئيــات كثــريةفالتفــصي

ًوتـــارة يكـــون بالتفـــصيل ملفـــردات عبـــادات وأحكـــام تفـــصيال ال حيتـــاج إىل 
 .الرجوع إىل قاعدة من تلك القواعد

وتظهـــر هبـــا عظمـــة -ومـــن القواعـــد التـــي ال يـــدخل حتتهـــا فرعيـــات كثـــرية 
 : عىل سبيل املثالص لهقو-الترشيع  يف اإلسالم وسعة دائرة اإلسالم

 وكـل مخـر ,كـل مـسكر مخـر«: عليه الـسالموقوله .. .)٢( »ال رضر وال رضار«
 .)٤( »النــار يف  وكــل ضــاللة,كــل بدعــة ضــاللة« :عليــه الــسالموقولــه .. .)٣( »حــرام

هـــذه قواعـــد وكليـــات ال يفوهتـــا يشء ممـــا يتعلـــق بالـــرضر بـــالنفس أو الـــرضر 
 ,احلـــديث الثــــاين يف ُلـــق بـــام يـــسكر كـــام ومـــا يتع,احلـــديث األول يف باملـــال

 أو , أو مـن الـذرة-كـام هـو املـشهور-ًسواء كان املسكر مستنبطا مـن العنـب 
 .ُ فام دام أنه مسكر فهو حرام,من أي مادة من املواد األخرى

 وال يمكـــن , ال يمكـــن حـــرص البـــدع لكثرهتـــا:احلـــديث الثالـــث يف كـــذلك
ـــك فهـــذا احلـــديث  ـــرصاحة-ه مـــع إجيـــاز-تعـــدادها ومـــع ذل وكـــل «:  يقـــول ب

 .»النار يف  وكل ضاللة,بدعة ضاللة
                                                

 ].منه). [١٨٠٣ ("الصحيحة")١(
 ].منه). [٧٥١٧("صحيح اجلامع")٢(
 ].منه) [٨/٤٠/٢٣٧٣("إرواء الغليل")٣(
 ].منه.[)٧٥ص ("وصالة الرتاويح" –) ١/٩٢/٣٤("صحيح الرتغيب والرتهيب")٤(



 
 

٤٨ 
 .هذه تفصيل لكن بقواعد

 يف لة بمفــــردات جــــاء ذكرهــــاَّ فهــــي مفــــص,وأمــــا األحكــــام التــــي تعرفوهنــــا
ً وأحيانـــا كأحكـــام اإلرث مـــثال فهـــي مـــذكورة,الـــسنة عـــىل الغالـــب القـــران  يف ً

 .الكريم
عمــل بــه هــو الــذي  فال, فهــو حــديث صــحيح,أمــا احلــديث الــذي جــاء ذكــره

 لــــن ,تركــــت فــــيكم أمــــرين«احلــــديث  يف  وكــــام جــــاء,بإمكاننــــا أن نتمــــسك بــــه
 .)١(» وسنة رسوله, كتاب اهللا:تضلوا ما متسكتم هبام
ُ إنـام هـو العمـل بالـسنة املفـصلة - الـذي هـو بأيـدينا-فالتمسك بحبل اهللا 

 .للقران الكريم
 ).١٠-٧ص"(ن نفسر القرآنأكيف جيب علينا "

                                                
 ].منه) [١٨٦/ ١/٦٦(مشكاة املصابيح)١(



 
 

٤٩ 


 

العـرش مطـوق : (التلفـون، الـذي هـو قلـت لـك حـديث يف السؤال قد سألتك إياه: السائل
  ذكـــــــــــــــــرت يل أين أرجـــــــــــــــــع أرى هـــــــــــــــــل ) بحيـــــــــــــــــة، والـــــــــــــــــوحي ينـــــــــــــــــزل بالـــــــــــــــــسالسل

ـــــــرص العلـــــــو« يف ....هـــــــو حـــــــديث ـــــــت» خمت ـــــــت قل ـــــــد اهللا : أن ـــــــن عمـــــــرو أو حـــــــديث عب   ب
وإسـناده صـحيح عـن عبـد اهللا بـن عمــرو، : قـال حـديث عبـد اهللا بـن عمـر، وعلقـت عليـه فقلـت

   صحكـــــــــــم املرفــــــــــوع إىل رســـــــــــول اهللا  يف إســـــــــــناده صــــــــــحيح، فهـــــــــــل هــــــــــو: وقلــــــــــت
 هبذا اإلسناد؟
ً مـــا عنـــدي جـــواب غـــري مـــا ســـمعته، إن كـــان مـــرصحا برفعـــه فهـــو :الـــشيخ

 .كذلك،وإن كان غري مرصح فهو موقوف
ً ال مـــا هـــو مـــرصح فهـــل يعنـــي إذا كـــان موقوفـــا كيـــف النظـــر إىل :لـــةمداخ

 أن العرش مطوق بحية؟: احلديث، هل نقول
ك، هــو :  ال، مــا نقــول، وأظــن أجبــتكم يــوم كــان اجلــواب، يعنــي:الــشيخ لــ

ًكـــان جوابـــا متكـــررا لغـــريك؛  يف تكـــونِ أقـــوال الـــصحابة إذا صـــحت عـــنهم ل ً
: ًيــه الــسالم جيــب أن تكــون أوالمنزلــة األحاديــث املرفوعــة إىل الرســول عل

مما ال يقال بالرأي وباالجتهاد، هـذه النقطـة بالـذات هنـاك جمـال لالخـتالف 
بعـــض مـــا يتفـــرع مـــن هـــذا الـــرشط، وهـــو أن يكـــون  يف بـــني العلـــامء والفقهـــاء

قــول الــصحايب أو احلــديث املوقــوف عــىل الــصحايب ممــا ال يقــال بــالرأي، 



 
 

٥٠ 
ٌاء حـــديث مـــا فيـــه النهـــي عـــن يشء، إذا جــ: ًممكــن يـــصري فيـــه اخـــتالف، مـــثال

حكــم املرفــوع أم ال، فمــن يظــن أن النهــي عــن الــيشء ال يمكــن  يف هــل هــذا
حكمــه حكــم املرفــوع، ومــن يظــن مــثيل أنــا أنــه : أن يكــون باالجتهــاد يقــول

يمكــن للــصحايب وملـــن جــاء مـــن بعــدهم مـــن األئمــة أن جيتهـــد وينهــى عـــن 
ًاجتهــاده خمطئــا فيجــب إذا يف يشء ويكــون  يكــون احلــديث املوقــوف أن: ً

حكـــم املرفــــوع جيـــب أنــــه ال  يف إنـــه: عـــىل الـــصحايب الــــذي يـــراد أن نقــــول
حكـــم املرفـــوع، ومتـــى يكـــون ذلـــك؟ حـــني ال  يف أنـــه يف حيـــيط بـــه أي شـــك

 .جمال أن يقال بمجرد الرأي واالجتهاد، هذا الرشط األول
  يفالــرشط األول يعــود: والــرشط الثــاين، أو قبــل مــا أقــول الــرشط الثــاين

احلقيقـة إىل أمـر غيبـي، وهـو مـن معانيـه التحـريم والتحليـل، لكـن هـذا األمـر 
قــسم يتعلــق بالــرشيعة اإلســالمية، وقــسم يتعلــق بــام : الغيبــي ينقــسم قــسمني

 يف قبــل الــرشيعة مــن الــرشائع املنــسوخة، فلكــي يكــون احلــديث املوقــوف
ًعلقـــا ًحكـــم املرفـــوع ينبغـــي أن يكـــون متعلقـــا بالـــرشيعة اإلســـالمية ولـــيس مت

 بام قبلها، ملاذا؟
ليــــات، والتــــاريخ يهنــــا بيــــت القــــصيد، ألنــــه يمكــــن أن يكــــون مــــن اإلرسائ

معنــاه مــن بــدء اخللــق إىل مــا .. .الــذي يتعلــق بــام قبــل الرســول عليــه الــسالم
 .قبل الرسول عليه السالم وبعثته هو من هذا القبيل

ـــــــــب  يف  فـــــــــإذا جاءنـــــــــا حـــــــــديث يتحـــــــــدث عـــــــــام الـــــــــساموات مـــــــــن عجائ
ً وهـــو ال يمكـــن أن يقـــال جزمـــا بـــالرأي واالجتهـــاد فيتبـــادر إىل وخملوقـــات،

حكـــــم املرفـــــوع، لكـــــن ال، ممكـــــن أن يكـــــون هـــــذا مـــــن  يف ًالـــــذهن إذا هـــــذا



 
 

٥١ 
ليــــات التــــي تلقاهــــا هــــذا الــــصحايب مــــن بعــــض الــــذين أســــلموا مــــن ياإلرسائ

اليهــــود والنــــصارى، ولــــذلك فينبغــــي أن يكــــون احلــــديث املوقــــوف والــــذي 
ملرفـــوع مـــا يـــوحي بأنـــه لـــيس لـــه عالقـــة بالـــرشائع حكـــم ا يف يـــراد أن نجعلـــه

 .السابقة
 فهـــــذا احلـــــديث عـــــن عبـــــد اهللا بـــــن عمـــــرو يمكـــــن أن يكـــــون مـــــن األمـــــور 

الــــــسامء مــــــن العجائــــــب، ومــــــن خلــــــق  يف اإلرسائيليــــــة التــــــي تتحــــــدث عــــــام
ًاآلن عكــس ذاك متامــا، يــشعر اإلنــسان فــورا .. .املالئكــة، لكــن الــذي ثابــت ً

حكــــم  يف ًليـــات، فهــــو إذا موقــــوفي اإلرسائأن هـــذا ال يمكــــن أن يكــــون مــــن
 املرفوع وال مناص، ما هو؟

، قـال ريض اهللا ابـن عبـاس بالـسند الـصحيحاحلديث املعروف واملروي عـن 
ـــزل القـــرآن إىل بيـــت العـــزة: عنـــه ـــزل  يف ن الـــسامء الـــدنيا مجلـــة واحـــدة، ثـــم ن

ًأنجـــام حـــسب احلـــوادث، فهـــو إذا يتحـــدث عـــن القـــرآن ولـــيس عـــن التـــوراة : ً
نجيـــــل، فلـــــو كـــــان حديثـــــه هـــــذا املوقـــــوف عـــــن التـــــوراة واإلنجيـــــل ورد واإل

حكــم املرفــوع، لكــن  يف ال نــستطيع أن نقــول هــو: االحــتامل الــسابق، فيقــال
ما دام يتعلق بـالقرآن وأحكـام القـرآن وكـل مـا يتعلـق بـه ال يمكـن أن يتحـدث 
ه عنه بيشء غيبي إال ويكون الـراوي قـد تلقـاه مـن الرسـول عليـه الـسالم، ألنـ

كون القرآن نـزل مجلـة هـذا غيـب مـن أيـن يعـرف ابـن عبـاس تلقـاه مـن بعـض 
الـسامء الــدنيا تفــصيل  يف ليـات هــذا مــستحيل، ونـزل إىل بيــت العــزةياإلرسائ
 للعقــل البــرشي أن يــصل إليـه، لــذلك هــذا احلــديث يتعامــل ]ال يمكــن[ دقيـق

 .صالعلامء معه كام لو كان قد رصح ابن عباس فيه برفعه إىل النبي 



 
 

٥٢ 
ًإن األحاديـث املوقوفــة لـيس مـن الــسهل أبـدا أن حيكـم عليهــا : باختـصار

ك ال يــستطيعه إال كبــار  ًبحكــم املرفــوع إال بدراســة دقيقــة ودقيقــة جــدا، وذلــ
 .أهل العلم

 . جزاك اهللا خري يا شيخنا:سؤال
 . وإياك بارك اهللا فيك:الشيخ

 .لثنايا هذه فائدة فريدة عضوا عليها بالنواجذ واألرضاس وا:مداخلة
 . ً جزاك اهللا خريا:الشيخ

  .)٠٠: ٠٧: ٥٦/ ٢٥٥(" اهلدى والنور"
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